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Bakalářská práce se zabývá návrhem pneumatického stroje, který má za úkol 

vysekávat plochá těsnění z pryžové folie. Na úvod je provedeno seznámení 

s problematikou vysekávání a poté je řešeno pneumatické zařízení na vysekávání 

plochých těsnění. V práci jsou navrženy tři pneumatické obvody pro vysekávací stroj. 

Jednotlivé pneumatické prvky použity v pneumatických obvodech jsou specifikovány 

a vhodně navrženy. Dále se zde řeší konstrukční řešení vysekávacího stroje a geometrie 

vysekávacího nástroje. V závěru je zmíněna bezpečnost práce na vysekávacím stroji 

a pokyny pro údržbu a provozování stroje. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

HRUŠKA, P. Pneumatic Controlled Device of Flat Seals Cutting out: Bachelor Thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Hydromechanics and Hydraulic Equipment, 2011, 38 p. Thesis head: 

Ing. Miloslav Žáček 

 

This bachelor thesis deals with the design of the pneumatic machine which is 

responsible for trimming the rubber gaskets of the film. The introduction is made the 

familiar with the issue of cutting and then deals with pneumatic equipment for cutting 

out gaskets. In this work are suggested there circuits for the pneumatic cutting out 

machine. Individual pneumatic components used in pneumatic circuits are specified and 

property designed. There were also addresses the design of the machine and the 

machine tools geometry. In the conclusion of the work is dedicated to the work safety 

and the instruction for the maintenance and also operation of the machine. 
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Seznam symbolů a zkratek 

Fyzikální jednotky 

Symbol Jednotka Popis 

a  [1]  součinitel pasivních odporů 

D  [mm]  velký průměr těsnění 

D´  [mm]  vypočtený průměr pístu 

d  [mm]  malý průměr těsnění 

Fs   [N]  střižná síla 

p  [Pa]  pracovní tlak 

Q  [dm
3·min-1

] spotřeba vzduchu 

QNM [dm
3·min-1

] objemový průtok prvkem  

QNMc [dm
3·min-1

] ekvivalentní náhradní objemový průtok 

QV  [dm
3·min-1

] okamžitý objemový průtok při vysunutí pístnice 

qp  [dm
3
]  spotřeba vzduchu na 10 mm zdvihu při vysouvání pístnice 

qz  [dm
3
]  spotřeba vzduchu na 10 mm zdvihu při zasouvání pístnice 

S  [mm
2
]  celková střižná plocha 

S1  [mm
2
]  střižná plocha pro malý průměr těsnění 

S2  [mm
2
]  střižná plocha pro velký průměr těsnění 

Sb  [mm
2
]  plocha pístu bez pístnice 

Sn  [m
2
]  plocha pístu navrženého pneumomotoru 

Ss  [mm
2
]  plocha pístu s pístnicí 

Sv   [m
2
]  plocha pístu vypočteného pneumomotoru 

t  [s]  čas vysouvání pístnice 

V  [dm
3
]  objem spotřebovaného vzduchu 

v  [m·s-1
]  rychlost vysouvání pístnice 

Z  [mm]  zdvih pneumomotoru 

τps  [MPa]  pevnost ve střihu 

 

Zkratky 

Zkratka Popis 

AND dvojtlaký ventil, plnící logickou funkci „a“ 

CNC počítačově číslicově řízený stroj (Computer Numerical Control) 
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1. Úvod 

 

Pneumatické zařízení je stroj, který využívá stlačený vzduch, jako hnací médium 

k přenesení, nebo zvětšení síly. Tato síla se pak využívá k vyvození potřebné práce. 

Stlačený vzduch vyrábíme pomoci kompresorů, které v součastné době mohou být 

různých koncepcí. Nejrozšířenějším typem jsou kompresory pístové, ale své využití 

mají i kompresory šroubové a lamelové.  

Vyrobený stláčený vzduch se nám akumuluje do vzdušníků, které slouží jako 

zásobárna stlačeného vzduchu. Ze vzdušníků se stlačený vzduch dopravuje do 

potřebných míst ke strojům za pomoci potrubí a hadic. Pneumatický stroj může být 

zásoben z vlastního kompresoru. U velkých podniků se ale častěji využívá 

kompresorových stanic, kde se vyrábí stlačený vzduch pro celý podnik. Za pomoci 

potrubí je rozveden stlačený vzduch po celé výrobě.  

Pneumatické stroje jsou sestaveny z pneumatických prvků, u kterých v posledním 

desetiletí došlo k značnému vývoji a modernizaci. Modernizace se projevila především 

v miniaturizaci prvků a jejich následném odlehčení, a také se zvýšilo jejich využití. 

Výhodou je snadná výroba stlačeného vzduchu a široká použitelnost v různých 

prostředích, kde se klade důraz např. na čistotu (potravinářský průmysl), bezpečnost 

práce (výbušné prostředí), ekologii apod.  

 Pneumatický stroj na výrobu plochých těsnění funguje na principu pneumatického 

lisu. Tyto stroje můžou mít různou konstrukci, ale hlavním faktorem je zde pracovní 

plocha pod beranem. U těchto strojů vykonává hlavní práci přímočarý pneumomotor. 

Na konci pístnice pneumomotoru je umístěn nástroj, např. vysekávací nůž. Vysekávací 

nůž kopíruje tvar vysekávaného těsnění a má danou určitou geometrii. Zvláštní 

pozornost u těchto strojů a nástrojů musí být věnována bezpečnosti.      

 V této bakalářské práci navrhuji pneumatické obvody vysekávacího stroje. 

Zaměřím se na způsob řízení těchto pneumatických obvodů pomocí dvojručního 

ovládání, logických prvků s funkcí AND a sériového zapojení rozváděčů. Nemalou 

pozornost budu věnovat také tvaru rámu stroje a jeho konstrukci. Zaměřím se na 

možnost výškového nastavení beranu na vertikálním loži k seřízení stroje a dále pak na 

řešení kluzného vedení beranu stroje. 

U pneumatického obvodu provedu výpočty pro specifikaci pneumatických prvků, 

především pneumomotoru. V jednotlivých podkapitolách se pak věnuji výpočtu střižné 
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síly pro navržení přímočarého dvojčinného pneumomotoru, a blíže pak funkci obvodu 

a samostatné funkci prvků. 

Dalším krokem je pak návrh tvaru konstrukce stroje. Budu vycházet ze základních 

tvarů konstrukce, a to především konstrukcí tvaru C, která umožňuje pohodlnou 

manipulaci pod střižným nástrojem. Následně srovnávám základního tvar konstrukce 

s konstrukcí stroje tvaru H. Také je navržen střižný nástroj s ohledem na výrobu 

vysekávaného kusu.  

V závěrečné části mé bakalářské práce nesmí chybět kapitola zaměřena na 

bezpečnost práce na vysekávacích strojích. V této kapitole budou popsány pravidla 

obsluhy stroje, aby se nejen vymezila rizika úrazu při práci, ale také aby se předešlo 

a vyloučilo poškození stroje. Následná kapitola je pak věnována dalším možnostem 

výroby plochých těsnění na specifických moderních strojích, aby bylo nahlíženo na 

danou problematiku ze všech možných úhlů pohledu. 
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2. Seznámení s danou problematikou 

 

Doplňující informace o vysekávaném plochém těsnění. 

Technická data: 

Materiál: pryžová fólie NBR 60 

Tloušťka fólie: 2 mm 

Rozměr (d x D): 20 x 30 mm  

 

 

 

  

2.1 Vysekávání 

 

Vysekávání je beztřískové dělení deskovitých materiálů, podél uzavřené křivky na 

podložce.1 Vysekáváním se zhotovují dílce z různých typů materiálů, jakož jsou ocelové 

plechy, měděné plechy, hliníkové plechy, tvrzené papíry, lepenky, pryže, měkké plasty 

a tak dále. Vysekávané kusy mají často složité tvary, které nelze vyhotovit pomocí 

stříhání, a proto se musí vysekávat. Tímhle způsobem výroby se nevyrábí pouze složité 

tvary, ale uplatňuje se i při výrobě jednodušších výrobků jako jsou těsnění či podložky. 

Vysekávání můžeme ještě rozdělit na ruční a strojní. 

 U ručního vysekávání se používá jednobřitý nástroj zvaný výsečník. Na výsečník 

působíme údery kladiva a tím dochází k vysekávání. Strojní vysekávání se provádí na 

vysekávacích lisech, za pomoci speciálních nástrojů a raznic. Je možné vysekávat různé 

tvary, do plechů až do tloušťky 6 mm. Vysekávací nástroj působí potřebnou střižnou 

silou na střižnou plochu materiálu. Materiál je oddělen podle uzavřené čáry střihu.  

Podle způsobu dělení materiálu rozlišujeme vysekávání na principu střihu a principu 

řezu. U principu střihu se používá dvojdílný nástroj, střižník a střižnice.2 Na rozdíl od 

principu řezu, kde nástroj vysekávací nůž působí proti podložce. 

                                                 
1
 [2] BOBČÍK, L., Střižné nástroje pro malosériovou výrobu, 1vyd., Praha: SNTL, 1983. 

2
 [5] MACHÁŇ, J., Výroba obalů 1., Technologické postupy zpracování papíru a lepenek, Štětí: SOŠ 

a VOŠ obalové techniky, 1998. 

 

Obrázek 1: Vysekávané těsnění 
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2.1.2 Vysekávání na principu střihu 

 

Provádí se za pomoci střižného dvojdílného nástroje. Ten má horní část znanou 

střižník a dolní část zvanou střižnice, nebo také střižná deska.3 Dále je můžeme dělit na 

zdvihové a rotační. U zdvihového způsobu do sebe pronikají dva nástroje a na jejich 

střižných rovinách dochází k dělení materiálu (obrázek 2). Nástroje se upevňují do 

vysekávacích lisů. 

Tyto nástroje mohou mít různá vedení podle konstrukce, s volně vedeným 

střižníkem, se střižníkem vedeným střižnou deskou, se střižníkem vedeným vodící 

deskou, s nepřímo vedeným střižníkem, s kombinovaným vedením střižníku.4 Tento 

způsob vysekávání je typický především pro vysekávání z ocelových plechů. 

 Rotační vysekávání dvojdílnými nástroji je založeno na principu střihu kruhovými 

noži (obrázek 3). U této dvojice nástrojů se otáčením kruhové nože překrývají a na 

jejich čelech vzniká střižná rovina. Takovýto způsob je vhodný především 

k nastřihování, ale své využití nalezne i při dělení nekonečných pásů, kdy je zapotřebí 

rozdělit šířku standardně vyráběného materiálu na několik stejných nebo různě širokých 

pásů. Tuto operaci nezýváme přístřih. Střižné nástroje bývají vyrobeny z kvalitní oceli 

a často jsou ještě zušlechťovány, proto mají velkou životnost. 

 

   

 

 

 

                                                 
3
 [3] NOVOTNÝ, J., LANGER, Z., Stříhání a další způsoby dělení kovových materiálů, 1.vyd., Praha: 

SNTL, 1980. 
4
 [5] MACHÁŇ, J., Výroba obalů 1., Technologické postupy zpracování papíru a lepenek, Štětí: SOŠ 

a VOŠ obalové techniky, 1998. 

Obrázek 2: Vysekávání 

dvojdílnými nástroji - zdvihové 

Obrázek 3: Vysekávání 

dvojdílnými nástroji - rotační 
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2.1.2 Vysekávání na principu řezu 

 

Vysekávání je typické tím, že se odděluje především nekovový materiál nástrojem 

na vysekávací podložce (obrázek 5). Toto dělení materiálu se zhotovuje výsekovým 

nožem (obrázek 6). Výsekový nůž pracuje na principu řezu a kopíruje tvar 

vysekávaného kusu. Působením tlaku na výsekový nůž dochází k zařezávání břitu 

nástroje do vysekávaného materiálu. Po překonání pevnosti materiálu ve střihu dochází 

k vyhotovení požadovaného kusu. Vysekávací podložka pod vysekávaným materiálem 

může být vyrobena z různých materiálů.  

Jedním z nejobvyklejších je dřevěný špalek sestavený z kostek jasanu nebo z bílého 

a červeného buku. Kostky bývají pevně sevřeny v rámu a povrch srovnán do roviny. 

Kostky jsou skládány tak, aby směr růstu dřeva byl kolmý. Používají se i podložkové 

lepenky, které se vyrábí z dlouhých vláken preparovaných mýdlovou vodou nebo 

lněnou fermeží.5 Dalším materiálem jsou plastické hmoty, jako jsou desky z PVC nebo 

kombinovaných hmot. Jejich velkou výhodou je, že vzniklé stopy po nástroji lze 

vhodným rozpouštědlem zacelit. Tímto se nám prodlouží životnost vysekávací 

podložky. 

  

Obrázek 4: Vysekávání výsekovým nožem  

 

Obrázek 5: Výsekové nože 

                                                 
5
 [5] MACHÁŇ, J., Výroba obalů 1., Technologické postupy zpracování papíru a lepenek, Štětí: SOŠ 

a VOŠ obalové techniky, 1998. 

a - výsekový nůž 

b - vysekávaný materiál 

c - podložka 
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2.1.3 Nástřihový plán 

 

Nástřihový plán slouží k rozvržení vysekávaných kusů tak, aby byly vhodně 

rozmístěny na vysekávané ploše. Hlavním významem nástřihového plánu je dosáhnout 

co nejlepšího využití vysekávané plochy. Úkolem technologa výroby je navrhnout 

nástřihový plán tak, aby byl zpracovávaný materiál využit co možná nejefektivněji, tedy 

hospodárně (obrázek 7 a 8).  

 

Obrázek 7: Příklad nástřihového plánu 

Při volbě nástřihového plánu si musíme uvědomit, na jakém stroji budeme vyrábět 

požadovaný kus, a podle toho si zvolit z jakých polotovarů, přístřihů, budeme 

vysekávat. Můžeme vysekávat ze svitků, nebo předem přichystaných ustřižených pásů.6
 

Při vysekávání se vyráběné kusy uspořádávají tak, aby využití materiálu bylo co 

nejlepší a odpad co nejmenší. Proto lze využít několik typů stylů rozmístění 

vysekávaných kusů na pás a určit tak nejvýhodnější způsob.  

 

Obrázek 8:  Rozmístění výrobků a vliv na hospodárnost a využití materiálu 

                                                 
6
 [3] NOVOTNÝ, J., LANGER, Z., Stříhání a další způsoby dělení kovových materiálů, 1.vyd., Praha: 

SNTL, 1980. 
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2.3 Pneumatické lisy, stroje na vysekávání 

 

Vysekávací stroje, lisy, musí splňovat požadavky nástroje, jako je potřebná síla 

k vysekávání a vhodné upínání nástroje. Životnost nástrojů je závislá na tuhosti stroje. 

Tuhost výstředníkových lisů, které mají tvar stojanu typu C, je o proti ostatním typům 

menší. Tudíž je brán větší zřetel na opotřebení střižných nástrojů. Jejich hlavní 

výhodou, kterou se vyznačují, je výrazně snazší manipulace pod beranem lisu. 

Nástroje, které vyžadují velkou přesnost vedení, se upínají na uzavřené lisy, 

například lisy s typem stojanu tvaru H. Vyznačují se značnou tuhostí a přesností ve 

vedení. Pneumatické lisy se vyrábí v různých typových řadách a provedeních. Při 

výběru lisu musíme brát zřetel na délku zdvihu. U většiny výstředníkových lisů lze 

zdvih nastavit. Většina pneumatických lisů má stojan tvaru C (obrázek 9). Tyto lisy jsou 

k dispozici ve verzi s obouručním bezpečnostním ovládáním, nebo s pedálovým 

spínačem.7 U těchto strojů je tuhost pro dosahované síly dostačující. Pro dosahování 

větších sil se u některých pneumatických lisů používá tandemových pneumomotorů. 

Pneumomotor je sestaven z dvou a více pneumomotorů, jejichž písty mají společnou 

pístnici. 

   

 

Obrázek 9: Pneumatické lisy s tvarem stojanu typu C 

                                                 
7
 [7] LONG s.a., Pneumatic preses, dostupný z WWW: 

http://www.emgpresses.com/main.php?rub=3&srub=2, [vyhledáno dne 20. 1. 2011]. 



11 

 

2.5 Materiál těsnění - pryžová fólie 

 

 

Obrázek 10: Pryžová fólie 

 

Pryžové fólie se používají jako výchozí materiál k vysekávání, nebo vystřihování 

nejrůznějších tvarových těsnících prvků, podložek a speciálních dílů.8
 Na trh se dodává 

ve svitcích (obrázek 10), nejčastěji o šířce L1 = 1200 mm a délce 10 000 mm. Tloušťka 

fólie H1 se pohybuje obvykle v rozmezí od 1 mm až 6 mm. Vyrábí se z různých 

materiálů. V některých případech mohou být i v provedení s textilní vložkou, která 

vylepšuje vlastnosti fólie. 

Fólie vyráběné ze silikonové pryže s označením MVQ 60, jsou vodoodpudivé 

a odolné vůči UV záření. NBR 60 butadien-akrylonitrilová pryž má dobrou až 

vynikající odolnost vůči olejům a tukům. Odolná je také vůči otěru, palivům 

a povětrnostním vlivům. Má dobré mechanické vlastnosti, používá se na těsnění, 

membrány, podložky, stěrače. SBR 65 butadien-styrenová pryž je odolná vůči slabým 

kyselinám a louhům, lehkým olejům a benzínu, také je odolná vůči stárnutí.9 Použití pro 

běžné namáhání. Vhodná na výrobu těsnění, podložek, stěračů. Pryžové fólie se také 

používají jako izolace. Dvojčíslí udávané u materiálu stanovuje tvrdost materiálu ve 

stupních Shore.  

 

Tabulka 1: Standardně vyráběné pryžové fólie 

                                                 
8
 [8] RUBENA a.s., Těsnicí prvky, dostupný z WWW: 

http://www.rubena.cz/InfoPage.asp?TP=MN&ID=146>, [vyhledáno dne 12. 11. 2010]. 
9
 [10] MALÁČ, J., Gumárenská technologie - II. Kaučuky, dostupný z WWW: 

http://web.ft.utb.cz/cs/docs/GT2-Kau_uky.pdf, [vyhledáno dne 14. 2. 2011]. 
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3. Návrh pneumatických obvodů 

 

Pro pneumatický stroj musí být navržen pneumatický obvod, ze kterého je zřejmé, 

že stroj bude plnit požadovanou funkci. Pracovní funkce obvodu má zajistit vysunutí 

pístnice pneumomotoru v okamžiku, kdy jsou stisknuty dva ručně ovládané rozváděče. 

Celkem jsem navrhnul tři pneumatické obvody, které plní požadovanou pracovní 

funkci. V každém pneumatickém obvodu je jinak řešen sběr řídících signálů z ručně 

ovládaných rozváděčů pro přestavení hlavního rozváděče. 

3.1 Pneumatický obvod I. 

 

 

Obrázek 11: Schéma pneumatického obvodu I. 

 



13 

 

3.1.1 Použité prvky v pneumatickém obvodu I. 

 

 1.0   přímočarý pneumomotor s jednostrannou pístnicí 

 1.1  5/2 rozváděč monostabilní ovládaný pneumaticky 

 1.2; 1.4 3/2 rozváděč monostabilní ovládaný tlačítkem 

 1.6  dvouruční ovládání 

 1.01  jednosměrný škrtící ventil 

 1.02  rychloodvětrávací ventil 

 0.1  2/2 rozváděč, bistabilní ručně ovládaný s aretací 

 0.2  jednotka na úpravu stlačeného vzduchu  

 0.3  3/2 rozváděč, bistabilní ručně ovládaný s aretací 

 

3.1.2 Popis funkce pneumatického obvodu I. 

 

Na vstupu do obvodu je umístěn jako první prvek rozváděč (0.1) – (kulový kohout), 

který slouží k uzavírání přívodu stlačeného vzduchu do celého pneumatického obvodu. 

Po něm následuje jednotka na úpravu stlačeného vzduchu (0.2), s manometrem, filtrem 

a odlučovačem. Dále je umístěn rozváděč (0.3), který slouží k uzavírání a odvětrávání 

pneumatického obvodu. 

 Hlavní rozváděč (1.1) je řízen dvěma rozváděči (1.2; 1.4), které jsou zapojeny do 

speciálního prvku nazývaného dvouruční ovládání (1.6), jeho bližší popis naleznete 

v kapitole 5.5 Dvouruční ovládání. Tento prvek přijímá oba signály, a pokud dojde 

k současnému přestavení obou rozvaděčů (1.2; 1.4), řídící signál pokračuje k hlavnímu 

rozváděči (1.1) a dochází k přestavení. To zapříčiní vysouvání přímočarého 

pneumomotoru (1.0). 

 Rychlost vysouvání můžeme ovlivnit na rychloodvětrávacím ventilu s tlumičem 

(1.02), některé tlumiče bývají totiž vybaveny škrtícím ventilem. Při uvolnění tlačítek 

rozváděčů (1.2; 1.4) dochází také k přestavení hlavního rozváděče (1.1) za pomoci 

pružiny. Poté následuje poslední fáze a to zasunutí pneumomotoru (1.0). Rychlost 

zasouvání řídíme na výstupu z pneumomotoru jednosměrným škrtícím ventilem (1.01). 
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3.2 Pneumatický obvod II. 

 

Obrázek 12: Schéma pneumatického obvodu II. 

3.2.1 Použité prvky v pneumatickém obvodu II. 

 

 1.0   přímočarý pneumomotor s jednostrannou pístnicí 

 1.1  5/2 rozváděč monostabilní ovládaný pneumaticky 

 1.2; 1.4 3/2 rozváděč monostabilní ovládaný tlačítkem 

 1.6  logický prvek s funkcí AND 

 1.01  jednosměrný škrtící ventil 

 1.02  rychloodvětrávací ventil 

 0.1  2/2 rozváděč, bistabilní ručně ovládaný s aretací 

 0.2  jednotka na úpravu stlačeného vzduchu  

 0.3  3/2 rozváděč, bistabilní ručně ovládaný s aretací 
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3.2.2 Popis funkce pneumatického obvodu II. 

 

Funkce obvodu je totožná jako u schématu č. I. U schématu č. II je nahrazen prvek 

pro obouruční ovládání logickým prvkem (1.6) s funkcí konjunkce. Na logický prvek 

jsou přivedeny dva řídící signály z ručně ovládaných rozváděčů (1.2, 1.4). Z logického 

prvku (1.6) vychází jeden řídící signál za předpokladu součastného zmáčknutí 

rozváděčů (1.2, 1.4). Tento řídící signál ovládá hlavní rozváděč (1.1). Při přestavení 

hlavního rozváděče dochází k vysunutí přímočarého pneumomotoru (1.0). Dojde-li 

k vymáčknutí jednoho z rozváděčů (1.2, 1.4), nebo obou, dojde k přestavení hlavního 

rozváděče (1.1) a přímočarý pneumomotor (1.0) se vrátí do původní polohy. 

Navržené schéma č. II jsem sestavil na trenažéru od firmy SMC (obrázek 13). Na 

sestaveném obvodu jsem si odzkoušel a ověřil správnou funkci obvodu. 

 

Obrázek 13: Sestavený pneumatický obvod II. na trenažéru od firmy SMC 
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3.2 Pneumatický obvod III. 

 

Obrázek 14: Schéma pneumatického obvodu III. 

 

3.3.1 Použité prvky v pneumatickém obvodu III. 

 

 1.0   přímočarý pneumomotor s jednostrannou pístnicí 

 1.1  5/2 rozváděč monostabilní ovládaný pneumaticky 

 1.2; 1.4 3/2 rozváděč monostabilní ovládaný tlačítkem 

 1.01  jednosměrný škrtící ventil 

 1.02  rychloodvětrávací ventil 

 0.1  2/2 rozváděč, bistabilní ručně ovládaný s aretací 

 0.2  jednotka na úpravu stlačeného vzduchu 

 0.3  3/2 rozváděč, bistabilní ručně ovládaný s aretací 
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3.3.2 Popis funkce pneumatického obvodu III. 

 

Ve schématu č. III došlo k vyjmutí prvku, který zajišťoval funkci obvodu za 

předpokladu současného přestavení ručně ovládaných rozváděčů (1.2, 1.4), a nahradili 

jsme jej jednoduchým zapojením ručně ovládaných rozváděčů (1.2, 1.4) do série. 

Obvod funguje stejně jako u předešlých dvou schémat č. I a č. II.  

Navržené schéma č. III jsem sestavil na trenažéru od firmy SMC (obrázek 15). Na 

sestaveném obvodu jsem si opět odzkoušel a ověřil správnou funkci obvodu. 

 

 

Obrázek 15: Sestavený pneumatický obvod III. na trenažéru od firmy SMC 
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4. Výpočty pro navržení stroje  

 

Výpočet střižné síly je základní informace k navržení celého vysekávacího zařízení. 

Vypočtenou střižnou sílu použijeme pří výpočtu návrhu dvojčinného přímočarého 

pneumomotoru. Nejprve musíme vypočítat střižnou plochu S (rov. 1).  

Střižná plocha S je plocha pod ostřím nástroje, kterou získáme sečtením dvou 

válcových ploch S1 (rov. 2) a S2 (rov. 3) o průměrech vysekávaného těsnění. Válcová 

plocha S1 má průměr válce d = 20 mm a S2 má průměr válce D = 30 mm. Výška h obou 

válcových ploch je dána tloušťkou vysekávaného materiálu, což je h = 2 mm. 

 

   rov. 1 

    rov. 2 

    rov. 3 

 

Celková střižná plocha S byla vypočtena na 314,16 mm
2
. 

 

4.1 Výpočet potřebné střižné síly 

 

Výpočet potřebné střižné síly Fs (rov. 4) provedeme tak, že vynásobíme 

vypočtenou střižnou plochu S s pevností daného materiálu ve střihu τps. Pevnost ve 

střihu pro pryže je: τps = 6-10 MPa. 

 

     rov. 4 

 

4.2 Výpočet průměru pístu 

 

Pro výpočet průměru pístu musíme znát určité veličiny. Sílu Fs, kterou musí píst 

vyvinout, a tu jsme si vypočetli v předchozím vzorci. Dále si musíme zvolit pracovní 

tlak p a součinitele pasivních odporů a. 
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Pracovní tlak p = 6 · 10
5
 Pa 

Součinitel pasivních odporů a = 0,1 ÷ 0,3 

 

  rov. 5 

 

Průměr pístu vyšel 86 mm. Při volbě pneumomotoru budu vybírat nejbližší větší 

průměr pístu.  Více informací naleznete v kapitole 5.1 Výběr pneumomotoru. 

4.3 Kontrola průtoku v pneumatickém obvodu 

4.3.1 Spotřeba stlačeného vzduchu na 12 zdvihů za minutu 

 

Provedl jsem výpočet spotřeby stlačeného vzduchu na 12 zdvihů za minutu pro 

navržený dvojčinný tandemový přímočarý  pneumomotor o průměru pístu 63 mm. Z 

informací z katalogového listu známe plochu pístu bez pístnice Sb = 3116 mm
2
, s 

pístnicí Ss = 2726 mm
2
. Dále pak známe spotřebu vzduchu na 10 mm zdvihu, za tlaku 

0,6 MPa při vysouvání pístní tyče qp = 0,218 dm
3
, a spotřebu vzduchu na 10 mm 

zdvihu, za tlaku 0,6 MPa při zasouvání pístní tyče qz = 0,191 dm
3
.  

Velikost zdvihu jsem si zvolil Z = 10 mm. A také jsem si určil počet dvojzdvihů 

(vysunutí a zasunutí) za minutu n = 12 min
-1

. 

      rov. 6 

Pro tandemový přímočarý pneumomotor musíme rovnici pro výpočet spotřeby 

stlačeného vzduchu upravit. U tandemového přímočarého pneumomotoru nám přibudou 

dvě plochy totožné s plochou pístu Ss. Z čehož vyplývá, že spotřeba vzduchu je totožná 

s qz. Tudíž musíme sečíst všechny spotřeby stlačeného vzduchu (qp + qz + qz + qz). 

 

      rov. 7 

    

Spotřeba vzduchu pro tandemový přímočarý pneumomotor činí . 
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4.3.2 Okamžitý průtok stlačeného vzduchu na vysunutí pístnice 

 

 Pro mnou navržený stroj je důležitý okamžitý průtok stlačeného vzduchu při 

vysunutí pístnice Qv (rov. 10). Od tohoto průtoku se poté provede kontrola volby prvků 

v pneumatickém obvodu. Pro určení okamžitého průtoku si musíme zvolit rychlost 

vysouvání pístnice v = 0,25 m·s
-1, ze které vypočítáme čas vysouvání t (rov. 8), přičemž 

dráha s je rovna délce zdvihu Z. Dále pak musíme vypočítat objem spotřebovaného 

vzduchu v tandemovém pneumomotoru V (rov. 9).  

 

      rov. 8 

 

    rov. 9 

 

  rov. 10 

 

Okamžitý průtok stlačeného vzduchu na vysunutí pístnice pneumomotoru QV  činí 

.  

4.3.3 Návrh světlosti průtoku v pneumatickém obvodu 

   

V této kapitole volím vhodnou světlost (průtočnost) prvků použitých 

v pneumatickém obvodu (obrázek 16), aby byl zajištěn dostatečný průtok QNM . 

 

 

Obrázek 16: Schéma prvků pro výpočet 
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Prvek 
Volený QNM [dm

3·min
-1

] 

pro světlost 6 mm pro světlost 10 mm pro světlost 12 mm 

Kulový ventil 1800 5500 8200 

Jednotka na úpravu vzduchu 500 1500 2800 

Přesuvný ventil 1300 1800 3000 

Rozváděč 5/2 1300 1600 2100 

Škrtící ventil 600 1100 1400 

Hadice       l1 = 3,5 m 900 3400 5000 

Hadice       l2 = 0,5 m 1650 5500 8000 

Hadice       l3 = 0,5 m 1650 5500 8000 

Hadice       l4 = 0,2 m 1850 6000 8500 

Šroubení 10 krát 2100 5850 8440 

Vypočítaný QNMc 435,78 982,44 1281,07 

Tabulka 2: Průtoky prvků pro dané světlosti a výsledek QNMc 

Podle schématu (obrázek 16) je patrné, že se jedná o sériově řazený řetězec prvků, 

proto pro výpočet ekvivalentního náhradního průtoku QNMc použiji následující vzorec. 

 

Pro světlost 6 mm. 

         rov. 11 

    

 

 

  světlost 6 mm nevyhovuje 

Pro světlost 10 mm. 

  světlost 10 mm vyhovuje 

 

Z vypočtených hodnot je zřejmé, že velikosti pneumatických prvků vyhovují prvky 

se světlostmi 10 mm a jim daný průtok. 
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5. Návrh pneumatických prvků a jejich bližší popis 

 

V této kapitole se zabývám bližším nahlédnutím na použité pneumatické prvky 

v obvodech I, II, a III. Popisuji jejich konstrukci, funkci a využití. 

 

5.1 Výběr pneumomotoru 

 

Přímočarý pneumomotor je prvek pneumatických mechanizmů, v nichž se tlaková 

energie stlačeného vzduchu mění na mechanickou práci. Přímočarý pneumomotor je 

jednoduché konstrukce a je sestaven z tělesa motoru, čelních vík, pístnice, pístu 

a těsnění. Těleso motoru bývá vyrobeno z tenkostěnné trubky, nebo hliníkového 

taženého profilu. Pístnice je většinou ocelová. Těsnění pístu mívá jednoduchou 

konstrukci a vyrábí se z plastu.  Vstupním tlakem regulujeme sílu a průtokem 

regulujeme rychlost vysouvání pístnice. 

 Přímočarý dvojčinný pneumomotor potřebný pro vysekávací stroj jsem zvolil 

z vypočteného průměru pístu pneumomotoru, který činil 86 mm. Jednou z variant bylo 

použití kompaktního přímočarého pneumomotoru s vedením vyráběného firmou SMC 

Competence in Automation (obrázek 17). Z katalogu
10

 nejlépe vyhovoval pneumomotor 

s průměrem pístu 100 mm a s délkou zdvihu 10 mm. Pneumomotor je vybaven vodícími 

tyčemi, které jsou uloženy v bronzovém kluzném vedení. 

 

Obrázek 17: Přímočarý pneumomotor s vedením 

                                                 
10

 [11] SMC Competence in Automation, katalog výrobků; dostupný z WWW:  

            http://2009.oc.smc-cee.com/cz/index.asp, [vyhledáno dne 13. 1. 2011]. 
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Druhou variantou je použití tandemového přímočarého pneumomotoru, který tvoří 

dva dvojčinné přímočaré pneumomotory, jejichž písty mají společnou pístnici. Je-li 

přiveden současně stlačený vzduch na stejnou stranu obou pístů, dosáhne se při 

vysouvání pístnice téměř dvojnásobné síly. Tandemové přímočaré pneumomotory se 

také používají v omezeném prostoru.11
 Toto provedení lze také označit jako sériové 

spojení dvou přímočarých pneumomotorů. 

 Z katalogu od firmy Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o. jsem vybral 

tandemový přímočarý pneumomotor svorníkové konstrukce (obrázek 18) s průměrem 

pístů 63 mm. U něhož je uvedena vysouvající síla pro dvojitý tandem 3552 N při tlaku 

0,6 MPa.
12

 Pro kontrolu jsem provedl porovnání ploch pístů s navrženým (Sn) 

a vypočteným (Sv). 

 

  

   rov. 12 

     rov. 13 

 

 

Obrázek 18: Tandemový přímočarý pneumomotor 

                                                 
11

 [4] KOLEKTIV AUTORŮ, SMC Training – Stlačený vzduch a jeho využití, Brno: SMC Industrial 

Automation CZ s.r.o., 2.vyd., 2007. 
12

 [9] STRÁNSKÝ a PETRŽÍK, Pneumatické válce spol. s r.o., Pneumatické prvky; dostupný z WWW: 

http://www.stranskyapetrzik.cz/pneu/uvod/menu/, [vyhledáno dne 5. 3. 2011]. 
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5.2 Rozváděče 

 

Rozváděče se používají k řízení pohonu. Dělíme je podle počtu cest na dvoucestné, 

třícestné, čtyřcestné a pěticestné. Dále podle počtu poloh, tj. podle funkčních stavů, na 

dvoupolohové, třípolohové a čtyřpolohové. Hlavní částí rozváděče je šoupátko, proto se 

také někdy nazývají šoupátkové rozváděče. Šoupátko slouží jako hradící segment 

v rozváděči a podle jeho polohy propouští stlačený vzduch příslušnou cestou. Jsou 

přímo či nepřímo řízené mechanicky, ručně, pneumaticky nebo elektricky.
13

  

V navrženém stroji jsou použity dva typy rozváděčů. Hlavní rozváděč pěticestný, 

dvoupolohový (5/2) rozváděč monostabilní ovládaný pneumaticky (obrázek 21) a dva 

třícestné dvoupolohové (3/2) rozváděče monostabilní (obrázek 19) ovládané tlačítkem. 

Tlačítko je zapuštěno v nástavbě rozváděče (obrázek 20), aby nemohlo dojít 

k nechtěnému zmáčknutí. 

           

  Obrázek 19: Rozváděč 3/2    Obrázek 20: Tlačítko   

 

 

Obrázek 21:  Rozváděč 5/2 ovládaný pneumaticky 

                                                 
13

 [6] FESTO s.r.o., Výrobky a řešení pro vaše úlohy, dostupný z WWW: 

http://www.festo.com/cms/cs_cz/9457.htm, [vyhledáno dne 12. 11. 2010]. 
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5.3 Jednosměrný škrtící a rychloodvětrávací ventil 

 

Jednosměrný škrtící ventil (obrázek 22) patří do skupiny prvků pro řízení pohybové 

frekvence. Nejčastěji se používají k řízení rychlosti vysouvání přímočarého 

pneumomotoru a řízení rychlosti otáček u rotačních pneumomotorů. U přímočarých 

pneumomotorů se obvykle řídí rychlost vysouvání nebo zasouvání na výstupu. 

V jednom směru se řídí průtok, v druhém směru průtok není omezen. 

Rychloodvětrávací ventil (obrázek 23) je speciální řídící prvek hradícího typu, který 

je určen k rychlému odvětrání pracovního prostoru pneumomotoru.14
 Použitím 

rychloodvětrávacího ventilu eliminujeme průtokové ztráty a dosáhneme zvýšení 

rychlosti pohybu pneumomotoru. Pro dosažení největší účinnosti tohoto prvku se prvek 

musí umístit co nejblíže k výstupu z pneumomotoru.  

 

     

Obrázek 22: Jednosměrný škrtící ventil Obrázek 23: Rychloodvětrávací ventil 

 

5.4 Logický ventil s funkcí AND 

 

Logický ventil plní logickou funkci AND (konjunkce), někdy je také nazýván jako 

dvoutlaký ventil (obrázek 24). Tato logická funkce přijímá dva signály, a pokud jsou 

přijaty oba, tak prvek zapříčiní další pokračování signálu. Logické prvky jsou vhodné 

pro použití v poloautomatizovaných a automatizovaných procesech. Tyto logické prvky 

jsou vyráběny v malých rozměrech a malé světlosti, protože se používají především 

k řízení pohonů.  

 

                                                 
14

 [1] KOPÁČEK, J., Pneumatické mechanismy díl I. Pneumatické prvky a systémy, Ostrava: VŠB-TUO, 

Fakulta strojní, 1996. 
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Obrázek 24: Logický ventil AND se schematickou značkou 

5.5 Dvouruční ovládání 

 

Dvouruční ovládání (obrázek 25) přijímá dva signály z ručně ovládaných rozváděčů 

a vysílá pouze jeden výstupní signál. Výstupní signál je vyslán pouze v případě 

synchronizace vstupních signálů s časovým rozdílem do 0,5 s. Toto ovládání splňuje 

normy EN574.
15

 Přerušení výstupního signálu nastane i v případě přerušení jednoho 

vstupního signálu. Tento speciální prvek se vkládá do obvodu z důvodů zvýšení 

bezpečnosti na pneumatických strojích, kde hrozí riziko přimáčknutí rukou.  

 

 

Obrázek 25: Dvouruční ovládání VR51 od firmy SMC se schematickou značkou 

                                                 
15

 [4] KOLEKTIV AUTORŮ, SMC Training – Stlačený vzduch a jeho využití, Brno: SMC Industrial 

Automation CZ s.r.o., 2.vyd., 2007. 
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5.6 Jednotka na úpravu stlačeného vzduchu 

 

Jednotka na úpravu stlačeného vzduchu se většinou skládá z odlučovače, filtru, 

redukčního ventilu a někdy se k ní přidává maznice. K hrubému odloučení vlhkosti 

i filtraci dochází v kompresorové stanici, ale k jemnému odloučení vlhkosti i další 

filtraci musí dojít v jednotce na úpravu stlačeného vzduchu bezprostředně před 

pneumatickým mechanismem. Odlučovač odloučí vlhkost a vzniklý kondenzát se 

shromažďuje v nádobce odlučovače, z ní je buď automaticky, nebo mechanicky 

vypouštěn. 

Filtr slouží k zachycení hrubých nečistot v rozsahu od 40 do 5 μm při minimálních 

tlakových ztrátách na filtru. Filtrační vložky se vyrábí z rozličných materiálů s různým 

rozsahem filtrace (tabulka 3). Kromě tvrdých nečistot má filtr zachycovat, podle 

součastných požadavků, i částečky vody a oleje.16
 Filtr se musí pravidelně kontrolovat, 

čistit a měnit. 

 

Materiál 
Rozsah filtrace  

[μm] 

Efektivnost filtrace v % 

tvrdé 
částice 

voda Olej 

síťová tkanina 5 až 200 < 80 < 90 < 80 

metalokeramický  0,5 až 200 90 až 98 < 90 < 90 

keramický 1 až 100 90 až 98 < 90 < 90 

papírové vlákno 10 90 až 98 < 98 < 95 

tkanina 15 až 30 98 < 98 < 95 

plasty 0,2 98 < 98 < 98 

Tabulka 3: Rozsah a efektivnost filtrace podle použitých materiálů 

  

Redukční ventil umožňuje konstantní nastavení výstupního tlaku, nezávisle na 

změnách vstupního tlaku, za předpokladu, že vstupní tlak musí být vždy větší než 

výstupní. Maznice je doporučeno používat u přímočarých pneumomotoru, jestliže 

rychlost vysouvání pístnice přesáhne 1 m·s-1
. 

                                                 
16

 [1] KOPÁČEK, J., Pneumatické mechanismy díl I. Pneumatické prvky a systémy, Ostrava: VŠB-TUO, 

Fakulta strojní, 1996.  
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Mnou zvolená jednotka na úpravu stlačeného vzduchu bude zajišťovat filtraci 

stlačeného vzduchu do velikosti hrubých nečistot 40 μm, odlučování vlhkosti a regulace 

tlaku v rozsahu 0,05 až 0,85 MPa.  

Před jednotkou na úpravu stlačeného vzduchu bude instalován kolový kohout 

(obrázek 26), který bude sloužit k odstavení stlačeného vzduchu od stroje. Tento kohout 

se bude využívat při údržbě stroje, např. kontrole a výměně filtrační vložky uvnitř 

jednotky na úpravu stlačeného vzduchu. 

Za jednotkou na úpravu stlačeného vzduchu bude namontován přesuvný uzavírací 

ventil (obrázek 27), který uzavírá přívod stlačeného vzduchu a zároveň zajistí odvětrání 

pneumatického obvodu. 

     

Obrázek 27: Přesuvný uzavírací ventil  Obrázek 28: Jednotka na úpravu vzduchu 

 

5.7 Výpis prvků a jejich katalogové čísla 

 

Prvky jsem vybral z firemního katalogu od firmy Stránský a Petržík, Pneumatické 

válce spol. s r.o. Prvky, které jsou uvedeny v tabulce 4, jsou použity ve všech třech 

navržených pneumatických obvodech a naleznete je v přílohách na výkresové 

dokumentaci pod čísly výkresů: VS-OB-11-01, VS-OB-11-02, VS-OB-11-03. 

Obrázek 26: Kulový kohout 
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V tabulce 4 nejsou uvedeny dva pneumatické prvky, které se vyskytují na 

výkresech: VS-OB-11-01 a VS-OB-11-02. Na výkresu: VS-OB-11-01, je to dvouruční 

ovládání s katalogovým označením: 2899 0029 9040 0004, na výkresu s číslem 1.6, 

pracovním tlakem: 0,3 až 0,8 MPa, pracovní teplotou: -10 až +60 °C. Na výkresu: VS-

OB-11-02 to je logický prvek AND s katalogovým označením: 2760 0100 0400 0000, 

na výkrese s číslem 1.6, pracovním tlakem: 0,2 až 1,0 MPa, pracovní teplotou: -20 až 

+80 °C. 

Prvek 
Katalogové 
označení 

Číslo na 
výkresu 

Pracovní 
tlak [MPa] 

Pracovní 
teplota [°C] 

Počet 
kusů 

Pneumomotor 10122 60 00 063 0010 1.0 0,15 až 1,0 -20
 až +80 1 

Rozváděč 5/2 PMVAA 460 4A1 1.1 0 až 0,8 -5 až +50 1 

Rozváděč 3/2 PMVM C2103 1.2; 1.4 0,2 až 0,99 -5 až +60 2 
Jednosměrný 
škrtící ventil 

NDRV37 1.01 0,2 až 1,0 -20 až +60 1 

Rychloodvětrávací 
ventil 

NSEV37C 1.02 0,1 až 1,0 -20 až +70 1 

Jednotka na úpravu 
vzduchu 

PMAFR 401-10A-BSP 0.2 0,1 až 1,5 -5 až +60 1 

Přesuvný ventil 2740 3200 1008 0800 0.3 0 až 1,0 -10 až +80 1 

Kulový kohout NKMI37 0.1 0 až 1,5 -10 až +90 1 

Tabulka 4: Pneumatické prvky se základními informacemi 

 

6. Technické zpracování 

 

Technické zpracování zahrnuje návrh vysekávacího stroje a seznámením 

s jednotlivými díly stroje, ze kterých se skládá. Jedna podkapitola je věnována nástroji, 

vysekávacímu noži. 

 

6.1 Návrh stroje  

 

Navržený vysekávací stroj (obrázek 29) tvoří základní konstrukce, která je svařená 

a sešroubovaná ze dvou základních dílů ve tvaru písmene C. Na svařenou konstrukci 

jsou přišroubovány dva stěžejní dílce. Jedním z důležitých kusů je pevné vertikální lože, 

po kterém se pohybuje držák pneumomotoru. Druhou důležitou součástí je pracovní 

plocha pod vysekávacím nástrojem.  
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Pracovní plocha je složena ze dvou kusů, přičemž každý je vyroben z jiného 

materiálu. Pod vysekávacím nástrojem je deska z PVC o tloušťce 8 mm, která je 

nalepena na ocelovém dílci pracovní plochy. Pevné vertikální lože a pracovní plocha 

dopomáhají k celkové tuhosti a soudržnosti celého stroje. Po obvodu vysekávacího 

stroje jsou navařeny čtyři ucha s drážkou o šířce 12,5 mm, kterými bude vysekávací 

stroj upevněn šroubovým spojem na konzolu stolu.   

 

Obrázek 29: Návrh vysekávacího pneumatického stroje 

 

 Pneumomotor je upevněn na držák pneumomotoru svorníkovými šrouby. Z důvodu 

seřízení vysekávacího stroje je držák pneumomotoru výškově nastavitelný v rozmezí 

±10 mm. Aretace držáku pneumomotoru k pevnému vertikálnímu loži je zajištěna za 

pomoci vodící podložky a dvou vysoce pevnostních šroubů. Po povolení těchto dvou 

šroubu se lze, za pomoci výškového šroubu a matice, po tomto loži pohybovat a tím 

nastavit správnou výšku beranu pro správnou funkci nástroje. Po nastavení správné 

výšky beranu se opět oba dva šrouby dostatečně dotáhnou, a tím se zajistí stabilní 

poloha držáku pneumomotoru. 

Na držáku pneumomotoru nalezneme po stranách také dva válcové otvory, do 

kterých jsou nalisovány vodící samomazná bronzová kluzná ložiska. Tato kluzná 

ložiska slouží jako vedení pro vodící tyče, které jsou spojeny deskou beranu. Vodící 

tyče jsou po obvodu broušeny, zušlechtěny a opatřeny povrchovou úpravou za účelem 

minimalizace tření a otěru. 
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Vysekávací stroj je upevněn na pracovním stole s vodící lištou (obrázek 29). 

Pracovní stůl se skládá z ocelové konstrukce stolu, který je svařen z ocelových profilů 

a pracovní dřevěné desky. V pracovní desce jsou vyvrtány otvory, které jsou osazeny 

ocelovými pouzdry s dírami. Do otvorů v pouzdrech se vsouvají kolíky vodící desky, 

která slouží jako doraz.  

Na pracovním stole jsou také umístěny pneumatické prvky. Ze zadu stolu je 

instalována jednotka na úpravu stlačeného vzduchu a v přední části stolu, pod deskou 

stolu, jsou umístěny ručně ovládané rozváděče jeden na pravé a druhý na levé straně. 

Pod deskou stolu by pak byl umístěn také prvek na výkresech značený 1.6. Hlavní 

rozváděč je pak umístěn z boku vysekávacího stroje. 

  

        

Obrázek 30: Pracovní stůl s vysekávacím strojem 

 

6.2 Návrh nástroje 

 

Navržený nástroj je vysekávací nůž (obrázek 31), který se používá během 

vysekávání na principu řezu. Tento vysekávací nůž bude vysekávat požadované těsnění 

na jeden zdvih. Konstrukce vysekávacího nože vychází z dvou průměrů, které jsou 
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specifické pro vysekávané těsnění. Průměr 20 mm tvoří vnitřní okraj nástroje a průměr 

30 mm tvoří vnější okraj nástroje. Nástroj má specifickou geometrii, úhel sklonu břitu 

na bocích nástroje u průměru 30 mm má vnější úhel 20° a vnitřní stěna má sklon 1°. 

U průměru 20 mm je tomu naopak. 

  

Obrázek 31: Vysekávací nůž 

Abychom zamezili vysekávanému těsnění a odpadu ulpívání v nástroji či 

následnému obtížnému vyndávání, je vysekávací nástroj vybaven vyhazovačem. 

Vysekávací nůž s vyhazovačem (obrázek 32) je takový vysekávací nůž, na kterém je 

provedena úprava pro vedení vyhazovače. Vyhazovač je jednoduché konstrukce, jehož 

hlavní části tvoří dva válce, z nichž jeden je dutý. Dohromady jsou smontovány za 

pomoci vodících šroubů, které chodí ve vidících drážkách nože. Pod dutým válcem je 

pak umístěna pružina, která zajišťuje funkčnost vyhazovače. 

 

  

Obrázek 32: Vysekávací nůž s vyhazovačem 
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6.3 Bezpečnost a pokyny pro provozování 

 

Bezpečnost práce je jednou z hlavních priorit při konstruování strojů.  Práce na 

vysekávacích, lisovacích, stříhacích strojích a jim podobným vyžaduje obzvlášť velkou 

pozornost, aby nedocházelo k úrazům během obsluhy. Stroje bývají vybavovány 

prostředky na minimalizování možnosti vzniku úrazu. Obsluha stroje musí být předem 

proškolena a seznámena s ovládáním daného stroje, aby nedošlo k hospodárným 

škodám a úrazům obsluhy.  

Největší riziko poranění hrozí pod vysekávacím nástrojem a mezi držákem 

pneumomotoru a deskou beranu. U těchto prostor hrozí poranění prstů a rukou. Mnou 

navrhovaný vysekávací stroj je konstrukčně řešen tak, že umožní vyseknutí jen 

v případě součastného zmáčknutí obou spouštěcích tlačítek. Přičemž jsou tlačítka 

instalována mimo pohyblivou část stroje pod deskou stolu, aby nebylo možné je 

zmáčknout jednou rukou. Takovéto vhodné umístění tlačítek nám zaručuje zaměstnání 

obou rukou v bezpečném prostoru, tudíž poranění rukou při vysekávacím cyklu nemůže 

nastat.  

Obsluha stroje musí mít řádně upraven oděv bez plandajících částí, aby nedošlo 

k zachycení. Při manipulaci s vysekávacím nástrojem (nožem) musí obsluha pracovat 

obezřetně, hrozí pořezání. Obsluha stroje musí zajistit správný chod stroje a pořádek na 

pracovišti, aby nedošlo k poškození stroje nebo nástroje. Pod vysekávací nástroj nesmí 

být vkládány jiné materiály než tomu určené. Při seřizování a opravách musí být 

uzavřen kulový ventil a tím vysekávací stroj odstaven od přívodu stlačeného vzduchu. 

 

7. Další možnosti výroby těsnění 

 

V současné době se vyrábí ploché těsnění několika způsoby. Jedním ze způsobů je 

vystřihování na univerzálních tvářecích strojích, lisech, nebo na jednoúčelových 

strojích. Tyto stroje mohou být mechanické, hydraulické, nebo pneumatické. Podle 

tvaru vyráběného výstřižku to jsou výstředníkové lisy s různými tvary stojanů, stolů 

a vedením beranu, pro které platí různé bezpečnostní opatření. Na těchto strojích se 

mechanicky odděluje materiál za pomoci střižných nástrojů. Lis tedy musí vyvinout 

dostatečnou střižnou sílu. U tohoto způsobu výroby musí být vyroben střižný nástroj 
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a z ekonomického hlediska se nevyplatí vyrábět při kusové a malosériové výrobě 

střižný nástroj. 

 Dalším způsobem výroby plochých těsnění je vysekávání a vyřezávání na CNC 

strojích (obrázek 33, 34, 35 a 36). CNC stroje jsou programovatelné automaty, které 

jsou schopny zhotovit téměř jakékoli složité tvary. K vyřezávání se používají lasery, 

vodní paprsek, ale také řezací (plotrovací) nože. Tyto způsoby jsou vhodné především k 

výrobě jednotlivých kusů a malých sérii, bez nákladů na výrobu vysekávacího nástroje. 

Volba stroje, na kterém se těsnění bude vyrábět, závisí především na požadavcích na 

přesnost a počtu vyráběných kusů.  

 

 

Obrázek 33: Vysekávací CNC   Obrázek 34: Vodní paprsek CNC 

 

            

Obrázek 35: Děrovací CNC    Obrázek 36: Řezací plotr CNC 
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8. Závěr 

 

V bakalářské práci jsem se zabýval pneumaticky poháněným strojem na vysekávání 

plochých těsnění a navrhl jsem tři pneumatické obvody vysekávacího stroje s důrazem 

na jejich řízení. Úkolem tohoto pneumatického stroje je vysekávat těsnění z pryžové 

fólie o tloušťce 2 mm. Na začátku této práce se věnuji technologii vysekávání a dalším 

věcem, které s vysekáváním úzce souvisí, např. nástřihový plán. Celá jedna kapitola je 

také zaměřena na pneumatické lisy, které se mému navrhovanému stroji podobají. Dále 

zmiňuji také materiály, ze kterých by se mělo těsnění vyrábět.  

Vlastní návrh pneumatického obvodu je řešen ve třetí kapitole, kde jsem vytvořil tři 

varianty, jak by se dal obvod sestavit. Jednou z výchozích podmínek, kterou jsem si 

stanovil, bylo spouštění stroje pouze po součastném zmáčknutí dvou ručních rozváděčů, 

aby byly zaměstnány obě ruce a předešlo se jejich případnému zranění při práci.  

V první variantě pneumatického obvodu jsem použil prvek, který je přímo pro tuto 

věc navržen. Tento prvek se jmenuje dvouruční ovládání, nebo se také nazývá 

dvouruční bezpečnostní ventil. Dvouruční ovládání vyšle řídící signál pouze při 

zmáčknutí obou ručních rozváděčů ve stanoveném čase do 0,5 sekundy. Ve druhé 

variantě pak bylo použito logického prvku s logickou funkcí AND (součin). V mém 

posledním návrhu, ve třetí variantě, jsem prvek úplně vypustil a nahradil ho sériovým 

zapojením dvou ručních rozváděčů. Pneumatické schéma II a III jsem sestavil na 

trenažéru od firmy SMC a ověřil jsem si funkčnost pneumatického obvodu. 

Pneumatické schéma I jsem nesestavil, protože jsem neměl k dispozici pneumatický 

prvek zvaný dvojruční ovládání. 

V bakalářské práci jsem se dále věnoval výpočtům pro navržení vysekávacího 

stroje. Nejprve jsem si musel vypočítat střižnou plochu, abych mohl vypočítat 

potřebnou sílu na vyseknutí daného těsnění. Když už jsem znal potřebnou sílu na 

vyseknutí pryžového těsnění, mohl jsem vypočítat průměr pístu pneumomotoru. Průměr 

pístu činil 86 mm. Když jsem se díval do katalogů a hledal vhodný pneumomotor, tak 

nejbližší větší byl pneumomotor s pístnicí o průměru 100 mm. Dle vlastní úvahy jsem 

se uchýlil k variantě použití tandemového pneumomotoru s dvojitým tandemem 

o průměru pístu 63 mm. Pro kontrolu jsem provedl porovnání ploch pístů tandemového 

a klasického pneumomotoru s kladným výsledkem. Následně jsem se věnoval průtokům 

a spotřebě stlačeného vzduchu na 12 pracovních cyklů za minutu, ale také okamžité 
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spotřebě vzduchu na vysunutí. Ze spotřeby vzduchu na vysunutí pístnice jsem navrhnul 

vhodnou světlost prvků. 

Prvkům, které jsem použil v navržených schématech, se věnuji v kapitole páté. 

Všechny prvky jsou jednotlivě popsány, důraz je kladen na to k čemu slouží, jak fungují 

a za jakých podmínek. Na konci kapitoly jsem pro větší přehled vypsal do tabulky 4 

pneumatické prvky a jejich katalogové označení od firmy Stránský a Petržík, 

Pneumatické válce spol. s r.o.. 

Dále jsem se zabýval konstrukcí vysekávacího stroje a geometrií nástroje. Pro lepší 

představu jsem vytvořil 3D model vysekávacího stroje v programu Autodesk Inventor 

Professional 2008 a v samostatné podkapitole 6.1 jsem tento vysekávací stroj popsal. 

K vysekávacímu stroji jsem také navrhnul vysekávací nůž. U vysekávacího nože jsem 

poté ještě provedl technickou úpravou, ve své podstatě se jedná o vylepšení, neboť jsem 

zkonstruoval vyhazovač.  

V předposlední kapitole této práce se věnuji bezpečnosti práce na vysekávacím 

stroji a pokynům pro provozování, neboť obojí je nezbytné k celkové správné obsluze 

stroje. A následně jsem práci doplnil kapitolou, kde přibližuji další možnosti výroby 

plochých těsnění na vysoce moderních a produktivních CNC strojích. 
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